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W tym roku powstanie pumptrack

Raj dla młodych rowerzystów
 Jest już umowa na projekt i budowę atrakcji, która może podbić serca miłośników dwóch kółek, rolek i skejterów.
źródło: źródło: www.nowysacz.pl

Czym właściwie jest pumptrack? To zapętlony tor do jazdy
oraz profesjonalnych treningów
przede wszystkim na rowerze, ale
także na rolkach, hulajnodze czy
deskorolce. Na pumptracku
świetnie bawić się mogą najmłodsi rowerzyści, dzieci, młodzież
i oczywiście dorośli. Składa się on
z serii niewielkich „górek”, ze
specjalnie wyprofilowanymi zakrętami z bandami. Trening polega na odpowiednim wykorzystaniu balansu ciała i wykonywaniu

intuicyjnych, skoordynowanych
ruchów „góra–dół” (tzw. pompowania), dzięki którym poruszanie
się po torze może odbywać się
bez pedałowania.
Taka właśnie atrakcja powstanie w następnym roku przy skrzyżowaniu Traktu Lubelskiego
i Skalnicowej, w sąsiedztwie orlika. Miejsce, które już dzisiaj przyciąga amatorów sportów i odpoczynku na świeżym powietrzu
– jest tu nie tylko boisko, ale też
siłownia plenerowa i plac zabaw,

wydaje się być idealne dla tego typu obiektu.

Na pomysł wpadł Andrzej Małczyński, którzy przygotował odpowiedni projekt do budżetu partycypacyjnego na ten rok. Udało
się. Projekt zebrał prawie 900 głosów mieszkańców, co wystarczyło
do
przyznania
na
budowę 150 060 zł.
– Taki tor to nie tylko miejsce
do szaleństw na rowerze – pisze
pomysłodawca. – Trening uczy
płynnej jazdy i przyspieszania bez
konieczności pedałowania, szlifuje technikę wchodzenia w bandy
bez zwalniania. Dzięki odpowiedniemu profilowaniu trasy tor jest
przejezdny na zróżnicowanych
prędkościach zarówno dla małych
rowerków dziecięcych, jak i dużych rowerów górskich. Niemal
każdy zatem będzie mógł korzystać z pumptracka. Dzieci będą
się na nim świetnie bawić, początkujący powoli i spokojnie przejeżdżać tor, wprawni rowerzyści rywalizować między sobą, a najlepsi

jeździć na jednym kole. Nic nie
stoi na przeszkodzie, aby korzy-

Taki tor
to nie tylko miejsce
do szaleństw
na rowerze – pisze
pomysłodawca.
– Trening uczy
płynnej jazdy
i przyspieszania bez
konieczności
pedałowania, szlifuje
technikę wchodzenia
w bandy bez zwalniania.
stali z niego również użytkownicy
hulajnóg, deskorolek czy rolek.
Pumptrack będzie ogólnodostępny, a wstęp – bezpłatny. Niestety zostanie otwarty dopiero
w drugiej połowie roku, być może
dopiero po wakacjach.
(red)

Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz
opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.
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Most rowerowy dla Wawra. Warto?
 Nowa warszawska moda na kładki pieszo-rowerowe dotarła na południowe
krańce miasta.

Absurdalne oszustwo w Wawrze

 20 tys. zł zostawione w śmietniku i utrata kolejnych 40
tys. zł udaremniona przez pracownika banku
– w Wawrze doszło do absurdalnej kradzieży.

Kto powiedział, że mosty buduje się tylko dla samochodów

Radny
nie przedstawia żadnej
konkretnej lokalizacji
a obie dzielnice są bardzo
duże, więc popuśćmy
wodze wyobraźni: gdzie
mógłby powstać taki most
pieszo-rowerowy?
Czy warto wydawać
kilkadziesiąt milionów
na jego budowę?
czy pociągów? Po wielu latach
opóźnienia wobec innych dużych

miast Europy moda na budowę
przepraw dla pieszych i rowerzystów dotarła także do Warszawy.
Pierwszy taki most, nazwany
„kładką Żerańską”, został otwarty w październiku i umożliwia
pokonanie Portu Żerańskiego.
Drugi powstanie w roku 2019
i połączy Powiśle z Pragą na wysokości Karowej i Okrzei. Co dalej?
– W imieniu mieszkańców Wilanowa zwracam się z prośbą
o przeanalizowanie możliwości
wybudowania kładki pieszo-rowerowej, łączącej Wilanów z Wawrem – pisze warszawski radny
Lech Jaworski.

Radny nie przedstawia żadnej
konkretnej lokalizacji a obie
dzielnice są bardzo duże, więc popuśćmy wodze wyobraźni: gdzie
mógłby powstać taki most pieszo-rowerowy? Czy warto wydawać
kilkadziesiąt milionów na jego
budowę? Przypomnijmy: do roku 2020 Wilanów i Wawer połączy most w ciągu południowej obwodnicy Warszawy, wyposażony
w chodniki i drogi rowerowe. Pomiędzy nim a Siekierkowskim nadal pozostanie jednak 8-kilometrowa przerwa, którą teoretycznie
wypełni w przyszłości tzw. most
na zaporze.
(dg)

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?

 Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!
Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!
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Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
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O
kradzieżach
metodą
„na wnuczka” policja i media informują od kilku lat, ale wciąż
znajdują się emeryci, którzy dają
się złapać w oczywistą pułapkę.
Tym razem ofiarą był 73-letni
mieszkaniec Wawra, do którego
zadzwonił nastoletni, chłopięcy
głos podający się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego. Historia potoczyła się jak
zawsze: emeryt poszedł do banku, wypłacił z konta 20 tys. zł
i zostawił je we wskazanym koszu
na śmieci jako „pomoc finansową
dla policji”.

Gdy nieletni policjant poprosił
o więcej, 73-latek znów udał się
banku, tym razem zamierzając wypłacić 40 tys. zł. Wzbudziło to podejrzenia pracownika, który zawiadomił policję. Wkrótce 15-letni
Szymon K. i Sebastian K. wpadli
na gorącym uczynku, gdy zaglądali
do śmietnika w poszukiwaniu koperty pełnej gotówki. Później policjanci zatrzymali jeszcze ich wspólnika i rówieśnika Damiana S.
Chłopcy trafili do policyjnej
izby dziecka. Ich sprawą zajmie
się sąd rodzinny.
(red)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie
przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed
wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 88 ust. 1 pkt 1 i w związku
z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuję, że w tutejszym organie toczy
się postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„budowa drogi ekspresow ej S2 – PO ŁU DNIOWEJ OBWODN IC Y WA RS ZA WY na odcinku
od w ęzła „P uławska” do w ęzła „Lubelska” z adanie „ B” i zadanie „C” OD CINEK OD
KM 10+291,61 DO KM 11+789,51”.
Inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Rafała Mielczarskiego.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym
do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu,
w terminie od 07.04.2017 r. do 06.05.2017 r. w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 642, pon.
w godz. 13-16 śr, pt. w godz. 8.00-12.00).
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
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Kładka nad Płowiecką: korków nie zmniejszy, posłuży dwa lata

 Spójrzmy prawdzie w oczy: radość kierowców z likwidacji przejścia przy Trakcie Lubelskim jest niezrozumiała, a niektóre
komentarze wręcz aspołeczne.
źródło: ZMID

dniowej obwodnicy Warszawy.
W 2020 roku tranzyt z Płowieckiej
zniknie, a sama ulica przestanie
być drogą krajową nr 2. Oczywiście
ruch nadal będzie duży i korki nadal będą się tworzyć, ale nikt jesz-

Dalsze
przekształcanie
Płowieckiej
w „autostradę” jest
zupełnie niezrozumiałe
w sytuacji, w której
rozpoczęła się już
budowa południowej
obwodnicy Warszawy.
W 2020 roku tranzyt
z Płowieckiej zniknie,
a sama ulica przestanie
być drogą krajową nr 2.
Po artykule o zbliżającym się powrocie kładki dla pieszych nad Płowiecką i likwidacji przejścia po raz
kolejny okazało się, że opinie wygłaszane w Internecie nie oddają
rzeczywistości w najmniejszym
stopniu. Podczas gdy na forach
i portalach społecznościowych 70–
80% komentarzy stanowiły wyrazy
radości, głosy zebrane na żywo i telefonicznie były zgoła inne.
– Jako 75-letnia mieszkanka
Starego Wawra jestem załamana
pomysłem likwidacji przejścia
– brzmiał jeden z nich. – Mieszkam w takim miejscu, że chcąc
załatwić cokolwiek muszę przedostać się przez Płowiecką. Pasy
bardzo ułatwiły mi życie. Co kie-

rowcom da likwidacja jednych
świateł, skoro na Czecha przy Potockich i tak są kolejne?
Da kilkadziesiąt sekund kosztem najsłabszych fizycznie emerytów i niepełnosprawnych, mających
nieszczęście
mieszkać
przy drodze krajowej. Tymczasem
w Internecie czytamy:
– Jestem jak najbardziej miejscowy i mi to przejście wybitnie
przeszkadza zarówno jako pieszemu, jak i jako kierowcy. Idiotyczne powodowanie dodatkowej emisji zanieczyszczeń okraszone powodowaniem niebezpieczeństw.
O tym, jak bardzo pieszym
„przeszkadzają” pasy, przekonaliśmy się na własne oczy cztery lata

temu na pl. Na Rozdrożu. Po wyznaczeniu tymczasowej zebry piesi przestali korzystać ze schodów.
Jak pokazują badania, również
argument o większym bezpieczeństwie na kładkach czy
pod ziemią jest kiepski. Cóż z te-
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go, że nie potrąci mnie samochód, jeśli pobiją mnie w odludnym tunelu?
Dalsze przekształcanie Płowieckiej w „autostradę” jest zupełnie
niezrozumiałe w sytuacji, w której
rozpoczęła się już budowa połu-

cze nie wygrał z korkami likwidując przejścia dla pieszych. Już
za kilka lat może okazać się, że
przejście przy Trakcie wróci, a zbudowana kosztem 3,7 mln zł kładka
stanie się plenerową rzeźbą.
Dominik Gadomski
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Spacerkiem do „żabiego” jeziorka?
 W budżecie partycypacyjnym mieszkańcy próbują wywalczyć wygodne dojście do jeziorka, położonego
przy ul. Wodniaków. To urokliwe miejsce już niebawem może całkowicie zostać zabudowane.
źródło: zerzen.waw.pl

a jezioro w całości jest zlokalizowane na gruntach stanowiących
własność prywatną.
Z drugiej strony w planie miejscowym (niestety jeszcze nieprzyjętym) jeziorko wraz z najbliższym otoczeniem ma stanowić
teren zieleni parkowej, a osiedla
mają się kończyć po jego zachodniej stronie drogą lokalną. Teoretycznie nie powinien więc zostać
zagrodzony ani zabudowany. Ale
jak będzie, póki co nie wiadomo.

Ławki tylko nad kanałem

Jezioro Żabie – staw wodny
w okolicach ulicy Wodniaków
na wawerskich Zbytkach – jest bez
wątpienia lokalną atrakcją. Urokli-

we, klimatyczne, można tu wypocząć, pospacerować, wybrać się
na ryby, a nawet urządzić grilla…
Okolice tego jeziorka to wręcz en-

klawa ciszy i spokoju. I to w samym
centrum Wawra. Tymczasem od jakiegoś czasu rosną obawy, że jezioro stanie się niedostępne. Wszystko

przez to, że jego otoczenie praktycznie w całości objęte jest wydanymi warunkami zabudowy i pozwoleniami na budowę. Wkrótce
mają tam powstać osiedla domów
jednorodzinnych, które otoczą jeziorko szczelnym kordonem. Stąd
obawy, że nowi właściciele będą
chcieli swoje działki ogrodzić.
Mogą to zrobić, bo działki,
na których jest zlokalizowane Jezioro Żabie, są wyszczególnione
jako nieużytek nie zaś obszar wód
publicznych. W związku z powyższym właściciele działek nie muszą zapewniać dostępu do wody,

Obudź swój ogród na wiosnę

 To ostatnie chwile, by przygotować ogród na wiosenną eksplozję zapachów i barw. Z Justyną
Tuszyńską, architektem krajobrazu, rozmawiamy o tym, na co trzeba zwrócić teraz szczególną uwagę.
– Na początku kwietnia warto – jeśli
jeszcze tego nie zrobiliśmy – zdjąć z roślin ich zimowe osłony oraz dokonać
cięć na drzewach i krzewach. Szczególnie zyskają na tym róże, ale trzeba też
pamiętać o cięciach tych roślin, które
zdążyły już przekwitnąć: forsycje, porzeczki alpejskie i wierzby szczepione
na pniu.
– A jeśli ktoś nie ma krzewów? Czym
powinien się zająć w pierwszej kolejności?
Trzeba też zadbać o trawnik – oczyścić
go z resztek opadłych liści, nawietrzyć
glebę, wyrównać pozimowe nierówności
i dosiać trawy tam, gdzie są widoczne
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Zaraz obok jeziora przepływa
Kanał Nowe Ujście. Wzdłuż kanału, wedle projektu zgłoszonego
do budżetu partycypacyjnego,
miałby powstać chodnik, a nad samym jeziorem ustawione ławeczki. Jak poinformował nas jednak
rzecznik dzielnicy Wawer, Konrad
Rajca w związku z tym, że tereny
zbiornika i jego okolic stanowią
własność prywatną, nie ma możliwości realizacji tam miejskich inwestycji. Zgłoszony do budżetu
partycypacyjnego projekt mógłby
natomiast zostać umiejscowiony
w okolicach kanału Nowe Ujście
(ale nie nad samym brzegiem jeziorka). Tam ustawienie ławek czy
koszy na śmieci byłaby możliwa.
Podobnie jak wyrównanie ścieżki.
Być może dobre i to? Ostateczny
koszt projektu (po znacznych korektach wprowadzonych przez autora) to 6 tysięcy złotych.
(AS)

braki. Można też siać do gruntu jednoroczne rośliny ozdobne – nagietki, powoje trójbarwne, groszek pachnący, dimorfotekę czy godecję, ale też zioła i rośliny przyprawowe. A poza tym – mądrze zainwestować w usługi profesjonalisty, który gwarantuje fachową opiekę
nad naszym ogrodem, doradzi, co i kiedy warto w nim posadzić i sprawi, że będzie on ze wszech miar wyjątkowy.

Justyna Tuszyńska
Projekty, zakładanie,
pielęgnacja ogrodów
tel. 607-617-744

Poradnik

Rower w metrze i tramwaju bez awantur
 Jak przewozić jednoślad komunikacją miejską, by nie wywołać wielkiej awantury z innymi pasażerami?
źródło: ZTM

Przyszła wiosna i z dnia
na dzień na warszawskich ulicach
zaroiło się od rowerów. Veturilo,
mieszczuchy, holendry, górale
i ostre koła widać nie tylko
na drogach rowerowych, ale też
na
jezdniach,
chodnikach,
w tramwajach czy wagonach metra. Oto nasz poradnik: jak przewozić rower zgodnie z regulaminem, bezpiecznie i z poszanowaniem innych pasażerów.

1. Zastanów się, czy musisz
Jeśli rower ma awarię albo nagle poczujesz się źle, skorzystanie
z metra czy tramwaju może być
jedynym wyjściem. W innych sytuacjach warto się zastanowić, czy
na pewno musimy wsiadać z rowerem do komunikacji miejskiej.
Jeśli jest piątkowe popołudnie,
mieszkasz na Młocinach i masz
nagłą
potrzebę
przejażdżki
po Lesie Kabackim, wsiadanie

z jednośladem do metra wcale nie
jest dobrym pomysłem. Po kilku
stacjach wokół Ciebie zrobi się
tłum osób wracających z pracy.

Jeśli z zajmowanego
przez Ciebie miejsca
chce skorzystać osoba
poruszająca się na wózku
lub z wózkiem
dziecięcym, może to
oznaczać koniec
wycieczki.

miejską – należy je umieszczać
na hakach. W pozostałych sytuacjach rower stawia się w miejscach oznaczonych symbolem
wózka inwalidzkiego lub dziecięcego. Ustaw rower tak, by zajął
jak najmniej miejsca – przy ścianie pojazdu, osłaniając go od innych pasażerów, dzięki czemu nie
zahaczysz kierownicą o czyjeś
ubranie. Nie musisz kasować
za swój „bagaż” dodatkowego biletu.

3. Ustąp miejsca
Jeśli z zajmowanego przez Ciebie miejsca chce skorzystać osoba
poruszająca się na wózku lub
z wózkiem dziecięcym, może to
oznaczać koniec wycieczki. Przepisy porządkowe mówią, że jesteś
„obowiązany do zwolnienia miejsca na każde żądanie takiego pasażera i opuszczenia pojazdu”.
W praktyce wszystko zależy
od kierowcy i od tego, czy zdołasz
porozumieć się z innym pasażerem. Jeśli zmieścicie się oboje
a kierujący pojazdem nie zaprotestuje, dojedziesz do celu. Musisz
tylko pamiętać, że to Ty jesteś gościem.

4. Pozwól się wyprosić
Nikt nie lubi być wyrzucany
za drzwi, ale czasem niestety nie
pozostaje nic innego. Jeśli ustawisz rower w poprzek wagonu
i pokłócisz się z osobą z niemowlakiem w wózku, możesz zostać
wyproszony. Kierowca, motorni-

czy, konduktor, pracownicy Metra Warszawskiego, kontrolerzy
biletów i strażnicy miejscy mają
prawo podziękować Ci za dalszą
wspólną podróż.

5. Ucz się od najlepszych
Jeśli mieszkasz na Wawrzyszewie a pracujesz na Służewcu, korzystanie z roweru i metra w codziennych dojazdach może być
świetnym pomysłem, ale trzeba to
robić z głową. W Holandii często
spotykana jest metoda „dwóch
rowerów”: jednym dojeżdża się
z domu do najbliższej stacji, zaś
drugim kursuje między stacją docelową a miejscem pracy. Zazwyczaj ten drugi jednoślad to prawdziwy złom, używany do pokonania 1–2 km, którego nie będzie
szkoda w razie kradzieży. Tę samą
funkcję może pełnić Veturilo
– najlepszą metodą przewożenia
roweru jest przecież… nieprzewożenie go wcale.
(dg)

Może tym razem warto pojechać
do Lasu Bielańskiego?

2. Znajdź odpowiednie miejsce
Jeśli rzeczywiście musisz przewieźć rower, umieść go w bezpiecznym miejscu. Najłatwiej jest
w przypadku lekkich rowerów turystycznych, przewożonych koleją

Na Zaciszu przyjmuje
uzdrowiciel LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University

rego. Od tego też uzależnia wybór

w Quezon City oraz Azjatyckiego

techniki. Raz są to manualne mani-

Instytutu Fundacji Paramedycznej

pulacje, kiedy indziej uzdrawianie

w Pasay na Filipinach. Pochodzi

duchowe, praniczne bądź magne-

z prowincji górskiej i wioski Anapo

tyzacja tkanek.

przynależnej do Benquet Tribe, któ-

LOTHAR

skutecznie

pomaga

ra słynie z daru uzdrawiania prakty-

w leczeniu wielu chorób. Między in-

kowanego i przechodzącego z po-

nymi:

kolenia na pokolenie.

•

Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów w ciele czło-

organów wewnętrznych
•

wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne

nowotworowych, chorobach
prostacie, problemach
hormonalnych

•

zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

•

chorobach układu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie,

•

problemach z krążeniem,
chorobach kobiecych

•

bólach kręgosłupa, drętwienie
rąk i nóg
Przyjmuje

na

Zaciszu,

ale

możliwe są też wizyty domowe czy
w innych wybranych przez pacjenta
miejscach.
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały

energetyczne.

Działa

na wszystkich poziomach energii
duchowej likwidując całe spectrum
choroby. Poświęca choremu ok. pół
godziny, ale zależy to od stanu cho-

Zapisy i informacje
w godz. od 9 do 19
pod numerami
tel.: 22 679-22-47,
605 324 865, 605 177 007.
Więcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl
reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720
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Kulturoteka „á la świdermajer” w przyszłym roku

 W najbliższych latach centrum Falenicy ma zmienić się na lepsze. Jedną z jaskółek
falenickiej wiosny jest podpisanie umowy na budowę kulturoteki.
źródło: materiały prasowe

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL
KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: z niepłacącym lokatorem,
z problemem prawnym, zadłużone. 796-796-596
USŁUGI STOLARSKIE
·Cyklinowanie, 3 X lakier. TANIO ! Remonty
mieszkań. Tel. 572-762-866
USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h wywóz starych mebli
z mieszkań piwnic 663-833-288
USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd!
602-216-943

ZŁA HISTORIA KREDYTOWA? Zbyt duża
liczba zapytań do BIK? Zgłoś się do nas
– nasza Kancelaria świadczy usługi
w zakresie przeglądu historii kredytowej
oraz liczby zapytań. Pomagamy
w niwelowaniu skutków negatywnych
wpisów w bazach, z których banki
korzystają podczas weryfikacji. Wysoka
skuteczność! Zadzwoń: 22 490-91-39,
napisz: zapytania@kancelariedoradcze.pl
DAM PRACĘ
·Prace ogólnobudowlane – panowie. Tel.
608-499-261
·Prace porządkowe dla Panów na budowie.Tel.
881-043-058
·Sprzątanie po budowie dla Pań Tel.
694-480-349
·Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe
i inne z doświadczeniem w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi. Tel. 669-980-003

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

WYPOCZYNEK
·MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM,
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80. WWW.SZCZEPANKOWO.PL

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 666-900-333

KOMPUTERY
·Naprawa komputerów, Obsługa Informatyczna
Firm, Strony WWW, Nauka obsługi Komputera.
Zadzwoń postaram się pomóc. 22 350-65-44
www.pcexperts.pl

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·Pomoc i Nauka obsługi Komputera, Internetu,
Telefonu, Tabletu. Dla osób starszych
PROMOCJA! Student! 533-404-404
BUDOWLANE
·Budowy 501-446-851
FINANSE
KONSOLIDACJA CHWILÓWEK KREDYTEM
BANKOWYM! Nowość: spłata zwykłym
kredytem bankowym na znacznie
korzystniejszych warunkach niż
chwilówki. Warunek: udokumentowany
dochód. Zainteresowany?
zapytania@kancelarie-doradcze.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie
www.dodaj-ogloszenie.pl
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Kulturoteka powstanie w Falenicy na rogu Patriotów i Walcowniczej, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej. Architektura budynku będzie współczesna,
ale nawiązująca do historycznego
stylu świdermajer, kojarzonego
z tą częścią Warszawy. Przeniosą
się do niego filie Wawerskiego
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej. Znajdą się tam także
m.in: sala multimedialna, kawiarenka, czytelnia, pomieszczenia
pracowni plastycznych, muzycznych i technicznych.
Teren wokół budynku zostanie
urządzony. Powstanie tam skate-

park, ścianka wspinaczkowa i park
sensoryczny. Na sztucznej skarpie
urządzona zostanie letnia czytelnia i widownia plenerowa dla sceny, wyposażonej w ruchome ścia-

Teren
wokół budynku zostanie
urządzony. Powstanie
tam skatepark, ścianka
wspinaczkowa i park
sensoryczny. Na sztucznej
skarpie urządzona
zostanie letnia czytelnia.
ny, umożliwiające dowolną aranżację. Cały teren będzie oczywiście oświetlony i monitorowany.
Zakończenie budowy planowane jest na listopad przyszłego roku.
(red)

Mieszkasz w Wawrze, interesujesz się
codziennymi wydarzeniami z życia
dzielnicy?
Znasz zasady funkcjonowania stołecznego
samorządu, miejskich instytucji i komunikacji
publicznej, a przy okazji jesteś bystrym
obserwatorem lokalnych podwórek, masz nosa
do ciekawych akcji społecznych i lubisz rozmawiać
z ludźmi?
Zostań dziennikarzem lokalnym portalu
TuStolica.pl
Aplikuj: redakcja@gazetaecho.pl

·Antyki meble obrazy srebra platery brązy książki
pocztówki odznaki odznaczenia szable bagnety
orzełki ryngrafy gotówka tel. 504-017-418
KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również bez dokumentów
i rozbite. T. 519-353-990
KUPIĘ CZĘŚCI
·Kupię stare motocykle – części 505-529-328

Zatrudnimy
handlowców
do sprzedaży powierzchni
reklamowej
w gazetach bezpłatnych oraz
portalu tustolica.pl
CV proszę przesłać na adres:
redakcja@gazetaecho.pl

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720

Ciekawy Wawer
 Wokół nas jest wiele miejsc, które mijamy i czasami zastanawiamy się, co to
za miejsca i jaką kryją tajemnicę. W „Informatorze Wawra” razem z czytelnikami chcemy
odkrywać te tajemnice, poznawać ciekawe miejsca.
Ta kapliczka jest wyjątkowa.
Piękna, wykuta w piaskowcu,
przedstawia Matkę Boską Ostrobramską. Artysta postawił ją tak,
aby wszyscy mogli ją podziwiać
i pomodlić się za stawiennictwem
Maryi. Tak jak napisał pan Konrad Osuch, nasz znawca ciekawostek wawerskich:
„Przedstawiona na zdjęciu kapliczka znajduje się w Międzylesiu, przy Alei Dzieci Polskich 57.
Powstała w maju 2012 roku”. Dodatkowe informacje na temat kapliczki przesłała pani Weronika
Girys-Czagowiec:
„Kapliczka Maryjna znajduje
się w Międzylesiu. Pięć lat temu
wykonał ją rzeźbiarz Leszek Gurba. Przedstawia ona Matkę Boską
Ostrobramską. Od frontu znajduje się napis” Matko Miłosierdzia,
Pani z Ostrej Bramy, u Syna swego przyczyń się za nami „. Z tyłu,
pod herbem” Komorowski „,
przypomniano trzy cnoty boskie,
którymi są wiara, nadzieja i miłość. Przed kapliczką znajduje się

Dziękuję za te wyjaśnienia! Wawerskie kapliczki są piękne i zadziwiające. Czy je dostrzegamy? Jest
chyba tak, że są dla nas rzeczywistością, zrosły się nierozerwalnie
z otoczeniem. Ale kapliczki są
czymś więcej. Są wyrazem wdzięczności, prośby i nadziei. Każda jest
inna w swoim przekazie, bo zawiera osobiste doświadczenie twórcy

lub potrzebę zaznaczenia obecności Boga w codzienności. Stawiając
kapliczki dziękowano Bogu za odwrócenie nieszczęścia, za uzdrowienie, za zachowanie od zarazy
lub epidemii. Stawiano je za wszelką
pomyślność
jednostkową
i wspólną. Geneza powstawania
kapliczek jest bardzo różna,
w większości trudno ją poznać.

Kolejna zagadka
Gdzie znajduje się siedziba Lasów Miejskich?
Informacje prosimy przesyłać na adres redakcji lub pocztą elektroniczną na adres: wlodekzalewski@gmail.com. Zapraszam również na Skypa – kontakt: wlodek.zalewski
Włodzimierz Zalewski

ławka z wyrzeźbionymi postaciami wilków. Bardzo mnie one ciekawią. Kojarzą się z Matką Boską
Gromniczną, chroniącą ludzkie
siedziby przed ich napaścią. Pewne skojarzenie prowadzi też
do Wilna, gdzie w Ostrej Bramie
znajduje się ów wizerunek Maryi.
Według legendy księciu Giedyminowi przyśnił się siedzący
na wzgórzu żelazny wilk wyjący
do księżyca. Sen został wytłumaczony przez kapłana następująco:
w tym miejscu powstanie miasto,

którego sława będzie sięgała tak
daleko, jak daleko niosło się wycie wilka. Legendę tę obrazuje
pomnik
Giedymina
stojący
na Placu Katedralnym w Wilnie.
Tropy związane z herbem” Komorowski „również prowadzą
na Litwę – ciekawi mnie obecność tego herbu na kapliczce. Ale
wilk z legendy był tylko jeden,
a wilki z kapliczki, z uwagi na bliskość lasu, kojarzą mi się jednak
ze świętem Ofiarowania Pańskiego”.

ORLEN Warsaw Games – piknik sportowy w parku Agrykola
 Przed nami kolejna, piąta już edycja największej imprezy biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon, która w tym roku przyjmie nowy
wymiar Narodowego Święta Sportu. Wszystko za sprawą ORLEN Warsaw Games czyli otwartego dla wszystkich, rodzinnego pikniku, pełnego
aktywnej zabawy i zdrowej rywalizacji. Wydarzeniu, które odbędzie się w parku Agrykola, w sobotę 22 kwietnia, na dzień przed zmaganiami
biegaczy, towarzyszyć będą koncerty gwiazd i spotkania z mistrzami olimpijskimi.
ców Warszawy, którzy lubią aktywny wypoczynek. Z myślą
o nich Narodowe Święto Biegania zmienia się w Narodowe Święto Sportu, wydarzenie otwarte dla wszystkich, małych i dużych, którzy lubią sport i ducha rywalizacji. Zapraszamy mieszkańców Warszawy do wspólnej zabawy nie tylko
sportowej, lecz także muzycznej – mówi Rafał Pasieka, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN.

BiegamBoLubię
Jedną z głównych atrakcji ORLEN Warsaw Games będzie
marszobieg BiegamBoLubię organizowany wspólnie z Programem Trzecim Polskiego Radia. Zapisy do marszobiegu
właśnie wystartowały – rejestracji można dokonać poprzez
www.orlenmarathon.pl/games-atrakcje-marszobieg.
BiegamBoLubię będzie trwał około 45 minut i rozpocznie się o godz. 16.00 w Alei Hopfera, pod główną sceną
ORLEN Warsaw Games. Trasa o długości 3 km prowadzić
będzie przez Łazienki Królewskie oraz ul. Myśliwiecką,
przy której znajduje się siedziba radiowej Trójki. Limit
uczestników wynosi 3333 osób, a każdy z uczestników
otrzyma pamiątkową koszulkę. W wydarzeniu mogą wziąć
udział wszyscy miłośnicy ruchu i aktywności na świeżym powietrzu.

Oprócz zawodów lekkoatletycznych i marszobiegu, chętni będą mogli również spróbować swoich sił w treningu
crossfit, zagrać w uliczną odmianę koszykówki – streetball,
lub zjechać na trzykołowych pojazdach Drift Trike. Dla
najmłodszych przygotowane zostaną m.in. park linowy,
skatepark, strefa z dmuchańcami oraz zajęcia zumby. Dodatkową atrakcją będzie koncert gwiazd na scenie głównej
i możliwość spotkania się z mistrzami olimpijskimi.
ORLEN Warsaw Games odbędą się 22 kwietnia na terenach warszawskiej Agrykoli. Zapraszamy od godziny 11.00.
Wstęp wolny. Więcej informacji na www.orlenmarathon.pl.

ORLEN Warsaw Marathon
Królowa sportu
ORLEN Warsaw Games to wydarzenie sportowe, w którym uczestniczyć będzie mógł każdy, bez względu na wiek
i poziom swojej aktywności sportowej. Atrakcje pozwolą przybliżyć warszawiakom zasady obowiązujące w poszczególnych
konkurencjach i sprawdzić swoje predyspozycje do ich uprawiania. To wszystko pod czujnym okiem mistrzów olimpijskich, członków Grupy Sportowej ORLEN.
– Organizując od lat ORLEN Warsaw Marathon, zauważyliśmy, jak pozytywne emocje wywołuje sport, nie tylko wśród uczestników, ich kibiców, lecz także mieszkań-

Położone na terenie Agrykoli bieżnia i stadion staną się
także areną zmagań najmłodszych sportowców w ramach zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”.
– Przez takie zawody staramy się pokazać najmłodszym
piękno królowej sportu, zarazić ich pasją do aktywności i wychować przyszłych mistrzów – mówi Henryk Olszewski, prezes PZLA. Zawody odbędą się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i pod okiem doświadczonych instruktorów.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety, a najlepsi – medale.

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-720

ORLEN Warsaw Marathon to największa impreza biegowa
w Polsce. W czterech edycjach wydarzenia wzięło udział ponad 130 tys. biegaczy, a impreza na stałe zapisała się na biegowej mapie Polski. Narodowe Święto Biegania zadebiutowało
w 2013 r. Co roku biegacze mają szansę zmierzyć się z własnymi siłami na dwóch dystansach – maratońskim oraz na 10 km.
W ramach ORLEN Warsaw Marathon organizowane są również Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn, a pula nagród pieniężnych porównywalna jest z czołowymi imprezami
biegowymi w Europie.
(red)
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